
ਨੰਬਰ ........../ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ/1567/87.. ਮਿਤੀ ..... /05/2017 

ਮੁਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਵੇਲ 

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 

ਲੌਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪਜਵੀ ਮੇਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ| 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 

ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 07-06-2037 ਤੋਂ 14-06-2017 ਤੱਕ। 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: 23£/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਡੀ _#4-05-2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 
ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੈਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 

07-06-2017 ਤੋਂ 14-06-2017 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ 

ਸਬੈਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਮਾ ਕੀ... 
ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰਪਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ, 
ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ: /66.-. 171. (ਪਰਣ569986 ਰ੍ ਮਿਤੀ 1-1__05/ 2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 
1 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: ” -=--2੭$ 

_/1567/87/ਪਾਰਟ , ਮਿਤੀ -%-/-72017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ। ਲੱ 
2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਮਿਤੀ_06-06-2017 ਨੂੰ 

੧ ਨ; ੬੨੨੦੨ ਅਖੇ 

ਪ੍ਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਰ 

3 ਸੈਯੁਕੜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। 

4 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 
5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ .ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

6 _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

7 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ । 
8 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪਰ । 

9 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 
(-<੦ `ਇਨਚਾਫਜ /ਲੰਮਪਿਊਟਰ ਸਲ, ਿਚਾਈ ਵਰਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚਡੀਗੜ ਨੰ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਬੀ। 

ਨੱਥੀ “ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 2 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ / ਰੈਗੂਲੋਸ਼ਨ, 
ਵਾਸਤੇ ਮੌੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ,ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । (71 ##੍ 

ਨੋਟ :- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੈਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੈਧਤ ਨਿਗਰਾਨ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੱਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆਮਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਖ੍ਰੀਫ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 07/06/2037 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 14/06/2017 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੈਜਾਬ ਵਿੱਚ 
ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ :- 

ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 

ਸਰਹੈਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ 'ੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਗੀਆਂ:- 

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ =& . 

ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ = 2 

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ = 3 

ਸਿਧਵਾਂ ਬੀਾਂਚ = 4 

ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਚ = 5 

ਘੰਗਰ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਗਰੱਪ'ਬੀ` 
ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਰਿਰਾਂ ਜੋ 
ਕਿ ਗਰੌਂਪ 'ਏ'ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਸਰਹੈਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੱਪ 
ਬੀ” ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹੇ 

ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਏ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੌਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਮੋਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਲਹੌਰ 
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